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شؤون دولية ردًا على المزاعم االميركية بدعم ايران الصاروخي للحوثيين..

طهران: اميركا وبريطانيا تتاجران بدماء اليمنيين والسعودية مسؤولة عن الكارثة االنسانية هناك
* اليونسكو: استمرار استهداف العدوان السعودي للمدارس والمنشآت التعليمية جريمة حرب ضد الطفولة واإلنسانية

وول ستريت جورنال: "نتنياهو" تشاور مع "ترامب" قبل 
العدوان االسرائيلي على مطار "تيفور" السوري

جنرال صهيوني: تهديدات ايران تٌشغل 
دوائرنا األمنية الى حد كبير

القــدس المحتلــة – وكاالت انبــاء:- قــال 
الجنــرال الصهيونــي احتيــاط يعقــوب عميــد 
حــول  بالــرد  اإليرانيــة  التهديــدات  إن  رور، 
الهجــوم علــى قواعدهــا فــي ســوريا، تُشــغل 

"إســرائيل". فــي  األمنيــة  الدوائــر 
العبريــة،  "معاريــف"  صحيفــة  ونقلــت 
تهديــد  إن  قولــه:  رور  عميــد  الجنــرال  عــن 
إيــران بالــرد علــى الهجــوم المشــترك علــى 

ادى الى سقوط شهيد وجرح واعتقال المئات ..

أبوجا.. الشرطة النيجيرية تقمع تظاهرة مطالبة 
باالفراج عن الشيخ الزكزاكي

أبوجــا – وكاالت انبــاء:- استشــهد شــخص 
وحشــي  بهجــوم  آخريــن  عشــرات  وأصيــب 
للشــرطة النيجيريــة علــى تظاهــرات ســلمية فــي 
العاصمــة "أبوجــا" للمطالبــة بإطــاق ســراح زعيــم 
الحركــة االســامية الشــيخ ابراهيــم الزكزاكــي. 
واكــدت الحركــة اعتقــال مئتيــن وثاثيــن متظاهــرا، 

معظمهــم مصابــون بجــروح.
التظاهــرات  النيجيريــة  الســلطات  وقمعــت 

التــي الســلمية 

فيما يصل نيويورك لحضور جلسة لألمم المتحدة..

ظريف: ندافع عن مصالحنا الوطنية في االتفاق النووي 
وردنا على خروج أميركا منه لن يسرها

مخاطبًا دول المنطقة: مبدأ سياستنا تجاهكم هو حسن الجوار، خالل كلمته في "يوم الجيش"..

الرئيس روحاني: سنواصل انتاج أي سالح دفاعي نحتاجه ولن نكترث لرأي اآلخرين
* مخاطبًا القوى الكبرى: ال تمألوا المنطقة بالبارود وبأسلحة مختلفة بغية تحقيق مصالحكم والحصول على الدوالرات التي تريدون نهبها من مصادر دول المنطقة

ملتقيا رئيس االركان العراقي فور وصوله بغداد..

وزير الدفاع: لدينا استعداد شامل لدعم 
الشعب العراقي كما في السابق

طهــران – كيهــان العربــي:- اكــد وزيــر الدفــاع العميــد أميــر حاتمــي، أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران 
لديهــا االســتعداد الشــامل لدعــم الشــعب العراقي.

وقــدم الوزيــر أميــر حاتمــي خــال لقائــه رئيــس األركان العراقــي اللــواء عثمــان الغانمــي، أمــس االربعــاء وفــور 
وصولــه بغــداد، قــدم التهنئــة باالنتصــارات الكبــرى التــي حققهــا العــراق علــى االرهــاب، معلنــا االســتعداد الشــامل 

للجمهوريــة االســامية فــي ايــران لدعــم الشــعب العراقــي كمــا فــي الســابق.

مؤكدًا أن مجموعة وزارة االمن منبثقة من الثورة االسالمية و منتسبيها هم أبناء الثورة واالمام الخميني..

القائد: الجمهورية االسالمية تخوض حربا أمنية قويّة ضد جبهة واسعة من االعداء
األجهزة االستخباراتية للجبهة المقابلة ورغم كل ما تمتلكه من امكانات إال أنها لم تتمكن حتى اآلن من تنفيذ أي حماقة هامة ضدنا

»اسرائيل« المرعوبة 
تحبس انفاسها

كوربين لرئيسة وزراء بريطانيا: لماذا الهجوم 
على سوريا وليس السعودية؟!

اعالمي يمني للجبير: لم تستطيعوا هزيمة 
الحوثي فما بالكم بسليماني

جيمس كومي: قيادة ترامب »مماثلة بشكل 
الفت للنظر« ألسلوب زعيم عصابة

قطر تنشر وثائق تدل على دعم بريطانيا 
لتولي عبد العزيز الحكم

المالكي : الشعب العراقي يتطلع لتصحيح مسار العملية 
السياسية في البالد وتشكيل حكومة قوية

ناشطون فلسطينيون : الكيان الصهيوني فشل 
في ردع مسيرة العودة ومحاولة ايقافها

سوريا: أصبحنا وحلفاؤنا قوة واحدة 
وهذا ما دفع الغرب ليجن جنونه

موسكو : على واشنطن وحلفائها عدم التالعب بالوضع 
اإلنساني في سوريا ألجندات سياسية

العدد )9829( السنة الثامنة والثاثون ، الخميس 2 شعبان، 1439 هـ ق 30 فروردين 1397 هـ ش، 19 نيسان 2018م على الصفحة الثانية

ايران تعتمد عملة اليورو في التقارير 
المالية الحكومية بدل الدوالر

* لدينا بلد كبير وشعب مثقف وعظيم ولسنا بحاجة لالعتداء 
على مصالح وأراضي اآلخرين 

* الجيش وحرس الثورة االسالمية وقفا دائمًا جنبًا الى جنب في أوقات 
السلم والحرب خدمة للشعب االيراني

رئيــس  اكــد  العربــي:-  كيهــان   - طهــران 
بــأن  روحانــي  حســن  الدكتــور  الجمهوريــة 
الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تقــوم بإنتــاج أو 
إعــداد مــا تحتاجــه مــن ســاح للدفــاع عــن البــاد 
وال تكتــرث لــرأي االخريــن بشــأن تطويــر قدراتهــا 

الدفاعيــة.
لــه  كلمــة  خــال  روحانــي  الرئيــس  وقــال 
ــكري  ــتعراض العس ــم االس ــاء بمراس ــس االربع أم
ــاد،ان جيشــنا  ــي الب ــش« ف ــوم الجي لمناســبة »ي
مــن خــال ســاحه ومعداتــه الحديثــة واســتعداده 
الكامــل كان دائمــًا قــدرة الجمهوريــة االســامية فــي 

ايــران الرادعــة والمدافــع عــن االرض والوطــن.
الثــورة  وحــرس  الجيــش  ان  الــى  ونــوّه 
االســامية وقفــوا دائمــًا جنبــًا الــى جنــب فــي أوقــات 
الســلم والحــرب خدمــة للشــعب االيرانــي، مؤكــدا 

* الوحدات الصاروخية والمدفعية اليمنية تدكان مواقع الجيش السعودي 
والمرتزقة وتكبدهم خسائر في العدة والعتاد

* الغزو االماراتي يستعين بالجيش األوغندي في عدوانه على اليمن واالجهزة 
االمنية اليمنية تفكك 1319 عبوة ناسفة للعدوان               

كيهــان العربــي - خــاص:- رفــض منــدوب الجمهوريــة االســامية فــي ايــران لــدى االمم 
ــاءات  ــس االمــن حــول ادع ــاع مجل ــي اجتم ــا ف ــركا وبريطاني ــي امي المتحــدة مزاعــم مندوب

تدخــل ايــران فــي اليمــن وقــال ان هذيــن البلديــن منهمــكان بالتجــارة بدمــاء اليمنييــن.

وجــاء فــي بيــان مندوبنــا بمقــر االمــم المتحــدة بنيويــورك ردا علــى 
ــا  ــركا وبريطاني ــي امي ــم مندوب ــن حــول اليمــن ومزاع ــس االم ــاع مجل اجتم

فــي االجتمــاع، ان ممثلــي اميــركا وبريطانيــا

واشــنطن - وكاالت انبــاء:- كشــفت صحيفــة 
رئيــس  أن  األميركيــة  جورنــال«  ســتريت  »وول 
الــوزراء اإلســرائيلي »بنياميــن نتنياهــو« تشــاور مــع 

الرئيــس األميركــي »دونالــد ترامــب« قبــل العــدوان 
العســكري  »تيفــور«  مطــار  علــى  االســرائيلي 

ــص. ــف حم ــي ري ــوري ف الس
ــل أبيــب  ــة مســؤولية ت ــة االميركي وأكــدت الصحيف
بالرغــم مــن التــزام األخيــرة الصمــت، وذكــرت أن اإلعــداد 
الســتهداف مطــار »تــي فــور« بــدأ قبــل إطــاق االتهامــات 

بشــأن الهجــوم الكيميائــي المزعــوم فــي دومــا.
ونقلــت »وول ســتريت جورنــال« عــن مســؤولين 
»إســرائيل«  منــح  ترامــب  إن  قولهــم  أميركييــن 
عســكرية  أهــداف  لضــرب  االســتراتيجي  الدعــم 
إيرانيــة فــي ســوريا. وبحســب الصحيفــة فــإن الغــارة 

اإلســرائيلية اســتهدفت بطاريــة صواريــخ.
ــد أكــدت مــن  ــاع الروســية ق ــت وزارة الدف وكان
ــن طــراز )أف 15(  ــات إســرائيلية م ــا أن مقات جهته
شــنّت عدوانــًا بثمانيــة صواريــخ علــى المطــار مــن 
أجــواء لبنــان. وتصــدّت الدفاعــات الجويــة الســورية 

طهــران – كيهــان العربــي:- قــال وزيــر الخارجية 
الدكتــور محمــد جــواد ظريــف إن كانــت اميــركا 
عازمــة علــى الخــروج مــن االتفــاق النــووي فانهــا 
ســتواجه ردًا مــن ايــران ومــن المجتمــع الدولــي لــن 

يســرها أبــداً.
وقــال الوزيــر ظريــف للصحفييــن فــي معــرض 
ــاق  ــن االتف ــركا م ــال خــروج امي ــى احتم ــه عل تعليق
النــووي وقــرار ايــران ازاء ذلــك قــال انــه: وكمــا قلنــا 
مــرارا فــان الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تدافــع 
عــن مصالحهــا الوطنيــة وينبغــي صيانــة مصالــح 
ايــران فــي االتفــاق، ومــن المتيقــن ان كانــت اميــركا 
عازمــة علــى الخــروج مــن االتفــاق النــووي فانهــا 
ســتواجه ردا مــن ايــران والمجتمــع الدولــي لــن 

ــدا. يســرها اب
النــووي  االتفــاق  فــي  اوروبــا  اداء  وحــول 
وسياســاتها فــي المنطقــة قــال وزيــر الخارجيــة: ان 
االتفــاق النــووي كان اتفاقــا يتعلــق فقــط بمجــال 
واحــد محــدد اال وهــو المجــال النــووي ولــم نتطــرق 

الــى القضايــا االخــرى بقــرار مشــترك.
وافــاد انــه: رغــم ان الجمهوريــة االســامية فــي 
ــي  ــة ف ــدول الغربي ــا سياســات ال ــد دوم ــران تنتق اي
المنطقــة وكذلــك تســويقها الســاح الــى المنطقــة 
ــي هــذا المجــال ـ  ــه ف ــر لنقول ــا الكثي ــا لدين ـ ويقين
ولكــن موضــوع  قرارنــا فــي االتفــاق النــووي هــو 

الملــف النــووي فحســب ونؤكــد علــى ذلــك.
وقــال: ان االجمــاع حاليــا فــي اوروبــا وبيــن دول 
مجموعــة »5+1« هــو ان االتفــاق النــووي غيــر قابــل 
للتفــاوض مــن جديــد وان القضايــا االخــرى العاقــة 
لهــا باالتفــاق النــووي وان االميركييــن فــي هــذه 

القضيــة هــم فــي عزلــة كاملــة.

ــب  ــى جان ــورة ال ــرس الث ــش وح ــات الجي ان تضحي
بعضهــم البعــض كانــت فــي ســبيل االعتــاء بإيــران.

واضــاف رئيــس الجمهوريــة: ان جيشــنا مــن خــال 
االبــداع ســواء اثنــاء مرحلــة الدفــاع المقــدس ام بعــد 

ذلــك فــي الصناعــات الدفاعيــة للبــاد والــى جانــب باقي 
االبطــال اثبــت فــي جميــع المراحــل ان الجمهوريــة 
يواجــه  قــوي  ســاعد  لديهــا  ايــران  فــي  االســامية 

مؤامــرات االعــداء.

* من أجل التغلب على العدو وفضال عن الدفاع علينا أن نخطط للهجوم بشكل 

يتم خالله تحديد ساحة المواجهة من قبل جهازنا االستخباراتي

* ال ينبغي ان يتصور المسؤولون في النظام اإلسالمي أنهم يمكنهم التمتع 

بنفس االمكانات المتوفرة للمسؤولين في الدول األخرى
ــة اهلل  ــورة اإلســامية ســماحة آي ــد الث ــي:- اكــد قائ ــان العرب ــران – كيه طه
العظمــى الســيد علــي الخامنئــي، أن الجمهوريــة االســامية فــي ايــران تواجــه 
فــي ســاحة كبــرى جبهــة واســعة وقويــة مــن األعــداء، واصفــا هــذه الحــرب بأنهــا 

حــرب معقــدة.

نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات بذكرى والدة سيد شباب أهل الجنة خامس أصحاب الكساء االمام الحسين بن علي )عليهما السالم(


